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Ogłoszenie z dnia  20 listopada  2014  r.  

 

 

 

1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników typu MGB przeznaczonych do 

gromadzenia odpadów zmieszanych  o następujących parametrach:  

1) wielkość zamówienia – 300 szt.  

2) rok produkcji 2014 

3) pojemność 120 litrów 

4) pojemniki wykonane z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej 

gęstości (PE-HD) 

5) pojemnik  koloru zielonego 

6) na pokrywie wytłoczony kolejny numer pojemnika 

7) dwukołowy system jezdny  

8) na korpusie pojemnika wytłoczony BIAŁY napis „MPO  Sp. z o.o. w Toruniu” 

9) pojemnik przystosowany do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki 

posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową 

10) zgodność z normą PN-EN 840 lub równoważną. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.  

 

2. Termin płatności:  

Zamawiający dokona zapłaty za wykonany i odebrany przedmiot dostawy  w terminie 30 dni 

od daty złożenia faktury VAT w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy. 

3. Sposób obliczenia ceny oferty: 

 

Cena winna wyrażać całkowity koszt wykonania dostawy przedmiotu zamówienia wraz  

z kosztami transportu przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego w Toruniu przy ul. 

Grudziądzkiej 159. Cena winna być wyrażona w PLN jako wartość netto ( bez podatku VAT) 

i wartość brutto z doliczeniem podatku VAT.  

 

4. Wymagane dokumenty:  

1) Formularz oferty. 

2) Opis przedmiotu zamówienia z  fotografią  lub katalog handlowy     

 



5. Termin związania z ofertą – 30 dni  

 

6. Termin wykonania  zamówienia –   do 31.12.2014 r.    

 

7. Kryteria oceny ofert 
100% cena – oferta z najniższą ceną.   

 

8. Termin składania ofert  - 26.11.2014 r. , godz. 10.00. Ofertę należy złożyć na 

formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferty  

w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie. Koperta winna posiadać opis  

„ Oferta – Pojemniki do zbierania odpadów ” Nie otwierać przed dniem  26.11.2014 

r., godz.10.00. Sprawę prowadzi Renata Markiewicz  

 

9. Osoba do kontaktów: Wszelkie pytania dotyczące realizacji dostawy  proszę 

kierować do specjalisty ds. wywozu – Wojciech Dąbrowskiego,  – Tel.56 63 98 121 

 

10. Informacja prawna  

 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.) – wyłączone spod rygorów przepisów ustawy.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

Informację na temat wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy, którzy złożyli oferty  

mogą uzyskać na wniosek złożony do osoby uprawnionej do kontaktów z Wykonawcami. 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza  zostanie o tym fakcie 

poinformowany i wezwany do realizacji zamówienia.  

 

Załączniki: 

Formularz ofertowy  

 


